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Inventera behov av föreningslokaler på
Södermalm
Svar på medborgarförslag
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på medborgarförslaget.

Ann-Christine Jenvén
stadsdelsdirektör
Sammanfattning
Vid sammanträdet den 24 januari 2019 fick stadsdelsförvaltningen
i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att inventera behovet
av föreningslokaler och att förvaltningen därefter försöker hjälpa
föreningarna som behöver stöd med att få tillgång till fungerande
lokaler.
Förvaltningen delar förslagsställarens syn att det behöver finnas
lokaler inom Södermalms stadsdelsområde för det lokala
föreningslivet där det går att genomföra meningsfull verksamhet för
barn och unga.
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Inom Södermalms stadsdelsområde finns det flera möjligheter för
föreningar att hyra lokaler. Föreningarna kan hyra lokaler dels
genom Stockholms stad men även av privata fastighetsägare eller
andra lokalförvaltare. Stockholms stad har hyresbidrag som kan
sökas av barn- och ungdomsföreningar för lokal som föreningen
äger eller har hyreskontrakt på. Föreningarna kan även söka om
investeringsbidrag för att exempelvis anpassa lokaler till
verksamheten. Mot bakgrund av detta har förvaltningen inga planer
på att inventera behovet av lokaler för de lokala föreningarnas
verksamhet.
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Bakgrund
Vid sammanträdet den 24 januari 2019 fick stadsdelsförvaltningen
i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att inventera behovet
av föreningslokaler och att förvaltningen därefter försöker hjälpa
föreningarna som behöver stöd med att få tillgång till fungerande
lokaler.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts i stadsdelsdirektörens stab i samråd med
ekonomiavdelningen. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen,
pensionärsrådet och i ungdomsrådet den 8 april och i rådet för
funktionshinderfrågor 9 april 2018.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen delar förslagsställarens syn att det behöver finnas
lokaler inom Södermalms stadsdelsområde för det lokala
föreningslivet där det går att genomföra meningsfull verksamhet för
barn och unga.
Förvaltningen samarbetar med fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret vid nyproduktion av fastigheter
inom stadsdelsområdet. Detta för att tillgodose behovet av lokaler
för bland annat förskola, gruppboende och verksamhet för barn och
unga. Södermalms stadsdelsförvaltning äger inga lokaler utan hyr
de lokaler som förvaltningen behöver för verksamheterna.
Inom Södermalms stadsdelsområde finns flera möjligheter för
föreningar att hyra lokaler. Föreningarna kan hyra lokaler dels
genom Stockholms stad men även av privata fastighetsägare eller
andra lokalförvaltare.
Stockholms stad hyr ut delar av stadens lokaler för olika aktiviteter
och ändamål. De lokaler som staden hyr ut går inte att
verksamhetsanpassa efter föreningarnas önskemål då dessa ska
kunna användas av så många olika föreningar och enskilda som
möjligt både dag- och kvällstid. Det finns möjlighet att hyra lokaler
i de kommunala skolorna och genom idrottsförvaltningen kan både
föreningar och enskilda hyra olika idrottsanläggningar. I Hammarby
sjöstad finns möjlighet att genom Stockholm stad hyra lokaler i
exempelvis Sjöstadshallen. Förslagsställaren ger även ett exempel
där det kommunala bolaget Stockholm vatten och avfall AB under
vintertid lånar ut lokal i GlashusEtt till Hammarbysjöscoutkår. Det
finns även möjlighet att hyra lokaler i Kulturamahuset och
Fryshuset.
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Stockholms stad har hyresbidrag som kan sökas av barn- och
ungdomsföreningar för lokal som föreningen äger eller har
hyreskontrakt på. Föreningarna kan även söka om
investeringsbidrag för att exempelvis anpassa lokaler till
verksamheten.
Stockholms stad fördelar, genom kulturnämnden, årligen ut bidrag
till godkända lokalförvaltande organisationer. Lokalförvaltande
organisationer är föreningar som hyr ut möteslokaler till
föreningslivet. Inom Södermalms stadsdelsområde är det
hemgårdarna Södergården, Mäster Olofsgården,
Timmermansgården samt Hartwickska huset, Kristinehovs
malmgård och Pumpan som får bidrag för att bidra till
föreningslivets, kulturlivets och stockholmarnas behov av lokaler.
Stadsdelsnämnderna har inom sitt stadsdelsområde hand om
bidragsgivning till föreningar med utpräglad lokal verksamhet.
Södermalms stadsdelsnämnd fördelar en gång om året
föreningsbidrag till verksamheter eller aktiviteter som kompletterar
verksamheterna inom förskola, sociala avdelningen och
avdelningen för äldreomsorg. Föreningarna skickar in en ansökan
till förvaltningen och nämnden fattar beslut om vilka föreningar
som får bidrag. Beslut om föreningsbidrag sker en gång om året i
samband med beslut om nämndens verksamhetsplan. Föreningar
som beviljats bidrag har möjlighet att använda bidraget till
exempelvis lokalhyra.
Förvaltningen hänvisar till att föreningar kan boka lokaler inom
befintligt utbud av föreningslokaler inom stadsdelsområdet och att
Stockholm stad har bidragsgivning till föreningar för
lokalförsörjning till föreningsverksamhet. Mot bakgrund av
ovanstående har förvaltningen inga planer på att inventera behovet
av lokaler för de lokala föreningarnas verksamhet.
Förvaltningen föreslår att nämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
Bilagor
Medborgarförslaget
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